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STANOWISKO AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO 

dotyczące armat przekazanych na rzecz  MUZEUM WOJSKA POLSKIEGO 

Decyzja o przekazaniu obu armat na rzecz Muzeum Wojska Polskiego została podjęta przez ich 
właściciela - Agencję Mienia Wojskowego.  

Armaty 7,7 cm lFK 96 n. A to prawdopodobnie jedyne takie zachowane w Polsce działa. Przez 
kilkadziesiąt lat znajdowały się na powietrzu i były poddane szkodliwemu działaniu warunków 
atmosferycznych. Dodatkowo, kilka miesięcy temu jedna z armat została uszkodzona przez turystów, 
którzy próbowali ją przetoczyć i uszkodzili drewniane elementy (m.in.:  zniszczyli koła). Ponieważ 
dziesiątki lat przebywania armat na świeżym powietrzu doprowadziły do daleko posuniętej 
destrukcji, zarówno części drewnianych jak i metalowych, AMW  postanowiła przekazać obie armaty 
do Muzeum Wojska Polskiego. Właśnie z uwagi na zły stan techniczny obu armat Agencja Mienia 
Wojskowego zdecydowała o natychmiastowej konieczności ich zabrania, wyremontowania,  
a następnie przekazania do wojskowych placówek muzealnych powołanych do ochrony tego typu 
zabytków techniki militarnej.  

Cel jaki przyświecał Agencji Mienia Wojskowego to ich uratowanie, odrestaurowanie i możliwość 
dalszej ekspozycji w odpowiednich warunkach, w których będą mogły przetrwać kolejne lata. Obie 
armaty zostały już zabrane i obecnie przechodzą renowację. Armata z 1916  r. trafiła do Muzeum 
Polskiej Techniki Wojskowej w Warszawie, a ta z 1907 r. do Muzeum Broni Pancernej (MBP) 
 w Poznaniu.  

Obie placówki mają na celu zabezpieczenie najcenniejszych eksponatów militarnych i udostępnianie 
ich szerokiej publiczności. W obu muzeach pracują fachowcy, którzy będą potrafili odrestaurować 
armaty i udostępnić je zwiedzającym w optymalnych dla nich warunkach, tak, aby ich zły stan 
techniczny nie pogarszał się. 

Armaty nie wrócą na Zamek Czocha, ponieważ ponowne umieszczenie ich w miejscu dotychczasowej 
ekspozycji spowodowałoby na nowo ich niszczenie i korozję. Agencji Mienia Wojskowego zależy na 
rozwoju i podnoszeniu jakości usług świadczonych przez Zamek Czocha, dlatego na zamku  
prowadzone są cały czas prace remontowe.  Zgodnie z podjętą przez AMW decyzją oba egzemplarze 
pozostaną w placówkach muzealnych Muzeum Wojska Polskiego, tj.: Muzeum Broni Pancernej  
w Poznaniu oraz Muzeum Polskiej Techniki Wojskowej w Warszawie. Dzięki temu, po ukończeniu 
procesu renowacji będą mogły być udostępnione wszystkim odwiedzającym obie te placówki. 
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